รายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น มี ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,601 ราย รวมจ านวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ อ อกจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
105,596,336 หุน้
การประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 6 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 28,187,081 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จานวน 28 ราย นับจานวนหุ้นได้ 43,778,036 หุ้น รวม
ทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 43,778,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.46 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
นายอานวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนากรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจานวน 7 ท่าน
1. นายอานวย ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
8. นายทัสชน ลีลาประชากุล
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ
9. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ส่งตัวแทนเข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญชี
11.นางสาวชนัญชิดา กมลรัตนกุล
ทีมงานผู้สอบบัญชี
12.นายกัมปนาท หาญกล้า
ทีมงานผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท แฮปปี้ทูคอนซัลท์ จากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
13.นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล
ผู้ตรวจสอบภายใน
14.นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกการประชุม
15. นายสมชาย เอี่ยมรอด
เลขานุการบริษัท
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดาเนินการเรียงลาดับ
ตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ้นที่ถือ
หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง โดยการลงมติดังนี้
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง
และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนน
ด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอก
ข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคิดคานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
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สาหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น
ใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัทพร้อม
ทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอ
ความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม
นายอานวย ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 23 ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานฯ
: ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุม
สามั ญ ประจ าปีผู้ ถื อหุ้ นครั้ง ที่ 22 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่ ง บริษัทฯ ได้ส่ง สาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิช ย์
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อ มทั้ ง ได้ เผยแพร่ ผ่า นทางเว็บ ไซด์ ข องบริษัท
(www.tcjasia.com)
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
: ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 รายนับจานวนหุ้นได้
4,769,424 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
48,547,460
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์
ผล
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วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
ประธานฯ
: ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้นาเรียนสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ตามที่
ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นาเสนอในห้องประชุมดังนี้
บมจ.ที.ซี.เจ. เอเซีย และบริษท
ั ย่อย

รำยกำร
สินทรัพย์ รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

รำยกำร

สำหร ับปี 31/12/62

2562
จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
2,780.99
1,004.80
1,776.19
1,383.88
1,055.96

2562

2561
% จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
100.00
3,028.40
36.13
1,185.31
63.87
1,843.09
1,383.88
1,055.96

2561

จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
% จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
รำยได้รวม
1,096.14 100.00
1,182.79
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
(1,113.08) (101.55)
(1,088.55)
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเ งินได้
(16.94) (1.55)
94.24
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(44.30) (4.04)
(53.68)
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเ งินได้
(61.24) (5.59)
40.56
ภำษีเ งินได้
(4.44) (0.41)
(7.28)
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับปี
(65.68) (5.99)
33.28
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี
(66.89) (6.10)
33.32
กำไร(ขำดทุน)ส่ วนที่ เป็นของบริษทั ใหญ่
(66.55) (6.07)
14.51
กำไร(ขำดทุน)ต่อ หุ้นขั้นพื้ นฐำน (บำท : หุ้น)
(0.63)
0.14

เพิ่ มขึ้น(ลดลง)
%
จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
100.00
(247.41)
39.14
(180.51)
60.86
(66.90)
-

%
(8.17)
(15.23)
(3.63)

เพิ่ มขึ้น(ลดลง)
%
จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
100.00
(86.65)
(92.03)
24.53
7.97
(111.18)
(4.54)
(9.38)
3.43
(101.80)
(0.62)
(2.84)
2.81
(98.96)
2.82
(100.21)
1.23
(81.06)
(0.77)

%
(7.33)
2.25
(117.98)
(17.47)
(250.99)
(39.01)
(297.36)
(300.75)
(558.65)
(550.00)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี
ประธานฯ
: ได้ ม อบหมายให้ ประธานกรรมการบริหารชี้ แจงต่อที่ประชุ ม ว่า งบการเงิ นสาหรับปี
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งตา มที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด
“งบการเงิน”ของรายงานประจาปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
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:
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2,000 หุน้ โดย
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
48,549,460
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ผล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานฯ
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ
48 บริษัทต้องจั ดสรรกาไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เ ป็น ทุน สารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ ประจ าปี หัก ด้วยยอดเงิ นขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี )จนกว่าทุนสารองนี้
จะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นและตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น
ปั น ผลนั้ น บริ ษั ท คาดว่ า จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประมาณร้อ ยละ 50 ของก าไรสุ ท ธิ หลัง
หักภาษี หากไม่ มี เ หตุการณ์จ าเป็น อื่น ใดและการจ่ า ยเงิ นปั นผลนั้นจะไม่ มี ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ผลการดาเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มี ผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ
จานวน 20.41 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562 ไว้เป็นทุน
สารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สาหรับผลประกอบการในปี 2562
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
48,549,460
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
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มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการประจาปี
2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5
ประธานฯ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
: มอบหมายให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจาปีแต่ตั้งผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกาหนด”
ในปี 2563 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บ ริ ษั ท ฯ
และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวน 4 ท่าน คือ
1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆอาทิเช่น
คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา
ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มีความ
เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ตาม
รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทประจาปี 2563 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2562
ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้
เป็นปีที่สอง ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท
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เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
48,549,460

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100

-

-

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2563 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
14 กาหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกั นเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ไ ด้ และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งกรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปี
ที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จั บสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ ในตาแหน่ง นานที่ สุ ด
เป็นผู้ ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ง ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารั บตาแหน่ ง
อีกก็ได้”
ปัจ จุ บันบริษัท ฯ มี กรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้ กรรมการผู้ อ ยู่ใ นวาระนานที่ สุ ด ที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1.นายอานวย ปรีมนวงศ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
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2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนไม่ รวมกรรมการผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยพิ จ ารณา
บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตามองค์
ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร
ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3
ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับ
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น
ขอเชิ ญ ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกตั้ง กรรมการทั้ง สามท่ านเป็ นรายบุ คคล โดยขอให้ส่ ง
บัตรลงคะแนนเลื อกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้ว ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แ ก่
เจ้ าหน้าที่เ พื่อรวบรวมผลการลงมติ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่ อให้ที่
ประชุมเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริหาร
ทาหน้าที่แทนและจะกลับเข้ามาทาหน้าที่ในการเลือกกรรมการท่านต่อไป
6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายอานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่ออีกวาระ
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
48,549,460
-

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
-

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอานวย ปรีมนวงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
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6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระ
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
48,549,460

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100

-

-

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นกรรมการ
บริหารและประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
48,549,460
-

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
-

-

-

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 7
ประธานฯ

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
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ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด”
บริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กาหนดมี
ขั้นตอนการพิจารณา เริ่ ม จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน น าเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนาเสนอให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณา
อนุมัตติ ามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ก ลั่ น ก ร อ ง ค่ า
ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผล
ประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ใ นอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจาปี 2563 เท่ากับปี 2562 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ปี 2562
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ
15,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท
7,500 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือนกาหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทประจาปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า
ตอบแทน
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
: ในวาระนี้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง เป็ น กรรมการจ านวน 2 ท่ า นนั บ จ านวนหุ้ น ได้
25,866,407 หุน้ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
22,683,053
100
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ

: ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคาแนะนาใดๆ
สาหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้
แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ใน
รายงานการประชุม

คุณสิทธิศักดิ์ บุญประสิทธิกุล : COVID-19 มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท หรื อ ไม่ ถ้ า มี บ ริ ษั ท มี แ นวทางแก้ ไ ข
อย่างไร
ดร.ทรงวุฒิ

: ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก COVID-19 ในส่ ว นของงานโลหะการผลิ ต และจ าหน่ า ยเป็ น ไป
ตามปกติ ได้รับผลกระทบน้อย ส่วนของงานให้เช่ าเครื่องจั กรที่ไ ปประกอบกับโครงการ
เมกกะโปรเจ็คต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า ทางคณะกรรมการ ศบค.ไม่ไ ด้
กาหนดให้กิจการของบริษัทต้องงดเว้น จึง ดาเนินงานได้ต่อไป แต่สิ่งที่กระทบคืองานที่
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เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแต่เดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว เมื่อมีสถานการณ์นี้เข้ามาอีกจึงไม่
ดีขึ้น
ประธานฯ

: งานที่ต้องพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟไทย-จีน
ต่างๆ นั้นได้รับผลกระทบจากงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้า ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ล่าช้าตามไปด้วย ส่วนผลกระทบจาก COVID บริษัทได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก ส่วนที่มี
การทาสัญญาแล้วก็สามารถเดินตามสัญญาต่อได้

คุณอนันญาฯ

: ในช่ วงของ COVID งานให้เช่ าเครื่ องจั กรของ บริษัท บิ๊กเครนฯ ในโครงการก่ อ สร้ า ง
ของภาครัฐ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะเป็นงาน Backlog จากที่ผ่านมา ส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบคืองานด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะผู้ประกอบการชะลอการก่อสร้าง สิ่งที่มอง
ไปข้างหน้าหลังจาก COVID คือความรวดเร็วของงบประมาณภาครัฐ เชื่อว่าการเงินลงทุน
ของภาครัฐเป็นตัวเดียวในตอนนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะภาคการท่องเที่ยวไม่เดิน คง
จะต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป

คุณภัณฑิราฯ

: แนวทางแก้ ไ ขบริ ษั ท มองว่ า ถ้ า จากนี้ ไ ปงานภาครั ฐ ออกมาล่ า ช้ า บริ ษั ท ก็ พ ยายาม
หางานอื่นเข้ามาเสริมอยู่แล้ว ขณะเดียวกันปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนนั้น บริษัทมีการตั้งสารอง
ไว้สูงมาก

คุณสิทธิศักดิ์ฯ

: ตั้ ง แต่ เ กิ ด มาไม่ เ คยเจอการปิ ด สนามบิ น ถ้ า ไม่ จ าเป็ น อย่ า ออกจากบ้ า น อยากถาม
ประสบการณ์จากท่านกรรมการว่าเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้หรือไม่ ถ้าเคยอยากให้แนะนา
ประสบการณ์เพื่อจะได้เตรียมตัวไว้ครับ

ประธานฯ

: ที่เคยเจอวิกฤติใหญ่ๆ ที่ผ่านมาเช่น พ.ศ. 2540 ต้มยากุ้ง พ.ศ. 2554 น้าท่วมใหญ่ และ
เหตุการณ์ ชุ ม นุมทางการเมืองของสีต่างๆ แต่ครั้ง นี้ผมเชื่อว่าหนัก สุด GDP ของเรา 70
เปอร์เซ็นต์ มาจากการส่งออก อีกประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยว เมื่อทั่ว
โลกมีปัญหา สนามบินปิด บริษัทเดินเรือเดินไม่ได้ ส่งออกก็แทบไม่ได้ ปัญหาจึงหนักกว่า
พ.ศ.2540 ที่ ประชาชนทั่วไปไม่ ลาบาก แต่ที่ไ ด้รับผลกระทบคือสถาบันการเงิ น และ
ภาคเอกชนบางส่วน สาหรับสถานการณ์ COVID ตอนนี้ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ การแพร่
ระบาดทั่วโลกสูงขึ้น ตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะ 14 ล้านคนแล้ว เชื้อโรคยังอยู่ หลายๆ ท่าน
รวมทั้งผมเอง และเจ้าหน้าที่บริหารก็ถูกแนะนาให้รักษาเงินสดไว้ ต้องระมัดระวังการใช้เงิน
ต้องดูแลค่าใช้จ่าย งดการลงทุนที่เสี่ยงสูง ปีนี้แม้จะมี COVID แต่บริษัทคงได้รับผลกระทบ
ไม่มาก เพราะปีที่แล้วมีการตั้งสารองตามมาตรฐานทางบัญชีไปแล้ว แม้งบประมาณของรัฐ
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จะลงมาช้าหน่อย แต่ก็จะเป็น Backlog ในข้างหน้าถัดไป อย่างไรรัฐบาลก็คงจะลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน บริษัทก็น่าจะมีทิศทางข้างหน้าที่ดี
คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒ นา : อยากสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าเครื่องจักรที่เป็นงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
คุณอนันญาฯ

: ปี ที่ ผ่ า นมาสั ด ส่ ว นประมาณ 50:50 ปี นี้ แ ต่ ตั้ ง แต่ ช่ ว ง COVID ภาคเอกชนปรั บ ลดลง
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนภาครัฐและเอกชนก็จะประมาณ 60:40

ประธานฯ

: หากไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดประสงค์ จ ะซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ผมขอปิ ด การประชุ ม และ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพครับ

ปิดการประชุม

: เวลา 15.10 น.

ลงนาม………….…………................................ประธานกรรมการ
(นายอานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม.........................................................เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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